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 کیدهچ

 یهرنی عرص صفو  مکاتب ترینمهم از یکی مشهد آراییکتاب مکتب

 شاهزاده کتابخانه در که است قمریهجری دهم قرن دوم نیمه در

 مصورسازی. گرفت شکل مشهد، حاکم صفوی، میرزای ابراهیم

ا ب که آثار عبدالرحمن جامی همچون ارزشمندی و بکر مضامین عرفانی  

ای گیری از الگوهشد و همچنین، بهره مصور مکتب این در توجه بسیار

 اتبمکگسرتش نگارگری عرص صفوی در دیگر  بر تصویری جدید،

 پژوهش با توجه به این نکته که این. بود تأثیرگذار معارص آن روزگار

در سایه ارادت اصحاب هرن به آستان قدس  مشهد آراییکتاب مکتب

صفوی،  رضوی، تحت حامیت حکمران ادیب و هرندوست عرص

قمری شکل گرفت، شاهزاده ابراهیم میرزا در نیمه دوم قرن دهم هجری

های نگارگری عرص صفوی اواخر ویژگی گسرتش میزان بر آن است تا

را در دیگر مکاتب آن عرص، شامل مکتب قزوین و مکتب  دهم قرن

 چه اآرایی مشهد تشیراز بررسی مناید. پرسش این است: مکتب کتاب

 قمریهجری دهم نگارگری عرص صفوی در قرن هتوسع بر میزان

بیشرتین اقتباس از سوی کدام مکتب انجام  و است بوده تأثیرگذار

 آرایی مشهد،مکتب کتاب پژوهش، هاییافته اساس شده است؟ بر

رسعت رشد یافته و نقش مهمی بر توسعه باوجود عمر کوتاهش، به

باری و تجاری مضامین نو و الگوهای ساختاری جدید در مکاتب در

قمری داشته است. در این بین، ایران در نیمه دوم قرن دهم هجری

مضمونی، تصویری و ساختاری   هایپذیری از ویژگیبیشرتین الهام

دیده  شیراز های مصور مکتبدر نسخه مشهد مکتب نگارگری

 اطالعات گردآوری شیوه و تطبیقی-تحلیلی پژوهش روش. شودمی

 .است اسنادی-ایکتابخانه

ن، مکتب قزوی مشهد، عرص صفوی، نگارگری، مکتب کلیدی: واژگان

 شیراز مکتب

 

Abstract 

Mashhad book designing school is one of the most 

important artistic Iranian schools which was formed 

in Prince Ibrahim Mirza's library (Mashhad governor 

during Safavi dynasty) in the second half of 10th 

century A.H. The illustration of valuable gnostic 

content such as Jami's Haft Awrang (i.e.: seven 

thrones) with a great attention and also using new 

miniature painting patterns were impressive in the 

development of other schools. The main goal of this 

research is to answer the following question: what is 

the effect of Mashhad book designing school (that 

was supported by the literate and virtuoso Prince 

Ibrahim Mirza at the Safavi dynasty who was 

interested in Astan Ghods Razavi at the second half of 

the 10th century A.H) on the expansion of the painting 

patterns at the end of the 10th century? Which school 

has the most influence and derivation? And what is 

the aim of that? According to the results, Mashhad 

school, despite its short duration, grew up so rapidly 

and significantly influenced the expansion of new 

contents and structural patterns in Iranian courtier 

and commercial schools at the second half of the 10th 

century A.H. Among these schools, illustrated 

manuscripts at Shiraz school has been inspired 

dramatically by the painting patterns of Mashhad 

school. The method of the research was analytical-

comparative and data collection method is library and 

documentary-based. 

Keywords: Safavi dynasty, Painting, Mashhad school, 

Qazvin school, Shiraz school. 
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 مقدمه

های خطی مصور، حاصل در تاریخ نگارگری ایران، نسخه

 کهآنجا  های ادبی و هرنی دوران خود هستند وپیرشفت

گردند و های خاص میو ویژگی قوانین دارای

 رعایت به تولیدکنندگانشان در عرص و رسزمینی واحد، ملزم

شوند، مکاتب هرنی را شکل ها میآن ویژگی کاربست و

ی های زیباشناختدهند. مکاتب نگارگری جریانی از ویژگیمی

 هایشان به منایشها و نگارهفرد و یگانه را در نسخهمنحرصبه

خطی از نظر  ارزش نسخه»گذارند. در این مکاتب، می

موجود  هایپرداخت تزئینات و بیش از هر چیز با کیفیت نگاره

ای جهت عنوان وسیلهشد. نقاشی بهدر کتاب برآورده می

بایست محتوای منت و به عبارت تصویرگری و تزیین اثر می

اب تبهرت وقایع برگزیده را که خوشنویس برای مصور کردن ک

 «های ترسیمی به تصویر درآوردتعیین کرده را با شیوه

(. یکی از مکاتب هرنی 606:6906)پولیاکووا و رحیمووا،

ایران، مکتب  شدهبرجسته و کمرت معرفی و شناخته

دوم قرن دهم  آرایی مشهد است که در نیمهکتاب

قمری و در کتابخانه شاهزاده ابراهیم میرزای صفوی هجری

های نسخ مصور مکتب مشهد، ویژگی نگارهشکل گرفت. 

آمیزی شیوه تصویری مکتب تربیز صفوی و نشان از درهم

زمان با دوران های هرنی خراسان است. همگام و همسنت

های مکتب درباری قزوین و حیات این مکتب، فعالیت

همچنین مکتب تجاری شیراز ادامه دارد. این نکته از این 

ای اجاملی بین نسخ مصور این هحیث مهم است که با مقایس

مکاتب، تأثیر مضمونی، تصویری و ساختاری واضحی از 

دستاوردهای مکتب مشهد مشهود است. به این منظور در 

مکتب این مقاله به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که 

مشهد چه تأثیراتی بر دیگر مکاتب نگارگری صفوی در اواخر 

رپذیری بیشرت در کدام قرن دهم هجری گذاشته و این تأثی

 دستاوردهایرسد به نظر مییافته است؟ مکتب تجلی

نگارگری برخی از نسخ ارزشمند مکتب مشهد در مکاتب دیگر 

مورد اقتباس قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی 

های آرایی مشهد در گسرتش ویژگینقش مکتب کتاب

قمری نگارگری عرص صفوی در نیمه دوم قرن دهم هجری

 است.

 

 پیشینه پژوهش

شده منبعی که به موضوع اصلی وجوهای انجامدر جست

پژوهش بپردازد و به پرسش تحقیق پاسخ دهد، یافت نشد. 

توجهی به دست آمد اما در میان منابع مرتبط اطالعات قابل

 دهند. ماریاناکه برخی از اطالعات این پژوهش را پوشش می

که  محققان استترین سیمپسون یکی از مهم رشو

 داده در مورد مکتب مشهد انجام بسیاری هایپژوهش

 در هرن از حامیت ایرانی، نقاشی و شعر کتاب در او. است

 و رشح به هجریدهم قرن نقاشی هرن از شاهکارهایی ایران،

 میرزا ابراهیم درباراورنگ هفتنسخه  هاینگاره توصیف

 ار  پژوهش این نیاز مورد اطالعات از بخشی و است پرداخته

 پروفسور همچنین. منایدمی این نسخه، ارائه مورد در

 گریشاهکار نگار  توصیف به کتاب خود ولچ در کری استوارت

 داستان، معرفی در این اثر، رشح. پردازدمکتب مشهد می

 ندی،بترکیب رنگ، به پرداخنت در نگارگران شیوه و هانگاره

از . است گرفته قرار بررسی مورد پردازیخصیتش و فیگور

آرایی مشهد و آثار و دیگر منابعی که به مکتب کتاب

ب مکتتوان به کتاب اند، میهای آن اشاراتی داشتهویژگی

یرانی سیر تحول نقاشی ا، کتاب مشهد-نگارگری تربیز و قزوین

های تحلیل ساختاری طرحو مقاله  میالدی 61در قرن 

اشاره کرد؛  اورنگ ابراهیم میرزاهای هفتنگارهتذهیب در 

از این منابع، رشحی بر پاسخ به مسئله تحقیق  کیچیهاما 

اند. این پژوهش از حیث تحلیل مضامین نسخ ارائه نداده

مصور مکتب مشهد، معرفی آثار ادبی شیخ عبدالرحمن 

جامی که در مکتب مشهد مصور شدند و رابطه 

دیگر مکاتب عرص صفوی قرن  دستاوردهای این مکتب با

 انه ارائه منودههایی جدید و نوآور قمری، یافتهدهم هجری

 است.

 روش پژوهش

-ای، از نظر روش تحلیلیاین مقاله از حیث ماهیت توسعه

گیرد. روش های کیفی قرار میتطبیقی و در زمره پژوهش

 . دراست یاسناد-ایصورت کتابخانهگردآوری اطالعات به

ابتدا به تحوالت سیاسی و اجتامعی شهر مشهد این پژوهش 

شود و سپس مکتب قمری پرداخته میدر قرن دهم هجری

ها و آثار آن معرفی و بررسی آرایی مشهد و ویژگیکتاب

گردند. در ادامه به مکاتب متأثر از مکتب مشهد می
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و سپس تحلیل و تطبیق الگوی نگارگری این  شدهپرداخته

ز ب متأثر از مشهد، یعنی مکتب شیرامکتب با بارزترین مکت

 شود.قمری انجام میعرص صفوی در اواخر قرن دهم هجری

 قمریتحوالت سیاسی و حکمرانان مشهد در قرن دهم هجری

ای داشت؛ چراکه عالوه خراسان در عرص صفویه اهمیت ویژه

بر جایگاه خاص سیاسی و پیشینه فرهنگی خراسان، وجود 

ام هشتم شیعیان برای خاندان آستان و بارگاه مقدس ام

صفوی که تشیع را مذهب رسمی کشور اعالم کرده بودند بر 

افزود. به دلیل اهمیت این ایالت، ارزش این ایالت می

حاکامن آن از شاهزادگان نزدیک به شاه صفوی و یا از بزرگان 

دربار بودند. فهرست حکمرانان مشهد در عرص صفوی قرن 

احمد، به منابع معترب )قاضی دهم هجری قمری با استناد

شاهی و ؛ حسن6901، جکسون و الکهارت؛ 114: 6943

؛ 19: 6931؛ ارشفی، 59-51، 6934صادقی گندمانی، 

؛ 911: 6900؛ افشارآرا، 34-693: 6910سیدی، 

( 61: 6901سیمپسون،  ؛ 111: 6994اسکندربیک ترکامن، 

 مشخص شده است. 6در جدول شامره 

 (مأخذ: نگارندگان) قمریفهرست حکمرانان مشهد در عرص صفوی، قرن دهم هجری :6جدول 

 قمریزمان حکومت به هجری وابستگی به دربار صفوی نام حکمران ردیف

6 
پرسعمه شیبک خان  -هادی خواجه سید

 ازبک
______ 361-369 

 310-311 بزرگان طوایف قزلباشاز  سلطان افشار احمد 1

 311-399 از بزرگان طوایف قزلباش بورون سلطان 9

 395-351 ______ عبیدالله خان ازبک 5

 351-359 تهامسب اولبرادر شاه سام میرزا 4

 359-340 تهامسب اولفرزند شاه شاهزاده سلطان محمد 1

 340-340 از بزرگان طوایف قزلباش قلی سلطان استاجلوشاه 1

 340-311 از بزرگان طوایف قزلباش سلطان تاتی اغلی ذوالقدر 0

 341 -311 از بزرگان طوایف قزلباش حسن سلطان روملو 3

 315-305 تهامسب اولبرادرزاده شاه میرزاابوالفتح ابراهیم 60

 304-336 از بزرگان طوایف قزلباش قلی خان پرناکمرتضی 66

 336 تهامسب اولخواهرزاده شاه سلامن خان استاجلو 61

 336-339 از بزرگان طوایف قزلباش مرشد قلی خان استاجلو 69

 339-331 السلطنهنایب شاهزاده عباس میرزا 65

 331-6001 _____ عبدالله خان و عبداملومن خان ازبک 64

میرزا، ابراهیمدر میان این حکمرانان، شاهزاده ابوالفتح 

 اشواسطه منش  هرنپرور، ذوق هرنی و روحیه فرهنگی قویبه

ترین حکمرانی است و رشایط سیاسی فرهنگی آن دوران، مهم

آرایی های کتابکه تحت حامیت و نظارت مستقیم او، کارگاه

رو حوزه زمانی این پژوهش، به مشهد شکل گرفت. از این

میرزای صفوی در یمی حکمرانی ابراهسالهدوران بیست

 شود.مشهد محدود می

 ق(315-305مشهد ) آراییمکتب کتاب

تهامسب صفوی از هرن در نیمه دوم گردانی شاهپس از روی

قرن دهم هجری، هرنمندان، حامی و پشتیبان خود را در 

پایتخت و دربار قزوین از دست دادند. این مسئله باعث شد 

 یا برای پیدا کردن حامی تا هرنمندان یا دست از کار بکشند و

ظاهراً »از قزوین به مناطق و دربارهای دیگر مهاجرت کنند. 

مو را بر زمین سلطان محمد سالخورده برای همیشه قلم

گذاشت. میرمصور، میرسیدعلی، عبدالصمد و چند هرنمند 

دیگر به هند رفتند. احتامالً، آقامیرک که از مقربان خاصه بود، 

قی ماند ولی دیگران در پایتخت یا هم چنان در دربار با

: 6900)پاکباز، « شهرهای دیگر به کارهای متفرقه پرداختند

میرزا که هرندوستی و هرنپروری را از (. شاهزاده ابراهیم39

پدر خود بهرام میرزا به ارث برده است در مشهد کارگاهی 
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هرنی را بنا نهاد و بسیاری از خوشنویسان و نقاشان را جذب 

گردانی شاه د تن از هرنمندان پایتخت پس از رویکرد. چن

صفوی از هرن، عازم مشهد شدند و به فعالیت در کارگاه و 

کتابخانه سلطنتی مشهد پرداختند. همین امر موجب 

گذاری مکتب مشهد و توسعه هرنی آن گردید. هرچند پایه

 میرزا به همراهی بهرامکه به گواهی برخی منابع، کتابخانه

کردند، به شاهزاده جوان منتقل که در آن کار می استادانی

گیری کتابخانه سلطنتی شکل اما(، 19:6931شد )ارشفی، 

و کارگاه هرنی در شهر مقدس مشهد حاصل منش  هرنپرور 

شاهزاده ابراهیم میرزا بود. در این کارگاه جدید استادان 

قدیمی در ارتباط و متاس با نقاشان محلی قرار گرفتند. 

ها روی یکدیگر گذاشتند موجب پیدایش که آن تأثیری

ها و مهاجرت نقاشان ی جدیدی شد. عمر کوتاه کارگاهشیوه

از شهری به شهر دیگر، بدون شک عامل تغییرات رسیع شیوه 

قمری و تنوعات زیاد نقاشی در طی نیمه دوم قرن دهم هجری

احمد در وصف (. قاضی65:6903ارشفی،) گردید

ن و یک از سالطیهیچ»م میرزا نوشته است: ی ابراهیکتابخانه

تادان اند، جمع کثیر اسای به این بزرگی نداشتهحکام کتابخانه

برجسته کتابت، نقاشی و تذهیب در این کتابخانه کار 

کردند. نزدیک به سه هزار جلد کتاب و یادداشت در این می

(. درنتیجه در 15: 6931)ارشفی، « آوری شدکتابخانه جمع

قمری، شهر مقدس مشهد عالوه دوم قرن دهم هجرینیمه 

به مرکز هرنی و فرهنگی ع( )بر دارا بودن بارگاه منور امام رضا

دوران خود بدل شده بود و متامی این شکوفایی هرنی 

کتابخانه سلطنتی مشهد در سایه ارادت به آستان رضوی 

 بوده است.

 آرایی مشهدمعرفی نسخ مصور مکتب کتاب

 ازآرایی مشهد پس از مکتب هرات تیموری مکتب کتاب

آرایی ایران است که بخش عمده آثار ترین مکاتب کتابمهم

از آن به مضامین عرفانی اختصاص دارد. فضای  ماندهیبرجا

مذهبی و رشایط حاکم بر شهر مقدس مشهد در عرص 

آن دارد که احتامالً به دلیل  حاکمیت ابراهیم میرزا، نشان از

توجه و ی حاکم جوان به آثار عبدالرحمن جامی، مندعالقه

وجود  یعرفان برداری مضامیننسخهاحرتام خاصی برای 

(.1)جدول  داشته است

 )مأخذ: نگارندگان( اساس آثار ادبی شیخ عبدالرحمن جامی فهرست نسخ مصور مکتب نگارگری مشهد بر :1جدول 

 تعداد نگاره محل نگهداری قمریزمان خلق اثر به هجری رنام اث ردیف

6 
اورنگ جامی منسوب به هفت

 6میرزاابراهیم
 10 گالری فریر، واشنگنت 319ـ319

 6 موزه مرتوپولینت، نیویورک 310-300 اورنگ جامیهفت 1

 1 موزه دولتی هرن مردم رشق، روسیه 310 الذهبسلسله 9

 310ـ310 مرقعبرگی از یک « شکار شاه» 5
کتابخانه ملی سنت پرتزبورگ، 

 روسیه
6 

4 
برگی از یک « اسرتاحت در نخجیرگاه»

 مرقع
 310ـ310

کتابخانه ملی سنت پرتزبورگ، 

 روسیه
6 

 6 مجموعه گلبنکیان، لیسنب، پرتغال 311 سبحه االحرار جامی 1

 1 لنینگراد، روسیهکتابخانه دولتی  310ـ310 «اسرتاحت در نخجیرگاه»نگاره دولت  1

0 
الذهب های نقاشی نسخه سلسلهپرده

 جامی
 65 کتابخانه کاخ گلستان، تهران 311

 11 موزه بریتانیا، لندن 310ـ310 یوسف و زلیخای جامی 3

                                                             

ق موجود در مجموعه کورکیان )آژند، 651این اثر پس از نسخه  .6

اورنگ جامی ترین نسخه مصور هفت(، دومین و بزرگ515: 6961

 طور کامل مصور گردیده و در دسرتس است.است که به
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 متون عمیق باألخصتوجه به مصورسازی مضامین عرفانی و 

و پرمایه شیخ عبدالرحمن جامی، شاعر دربار تیموری در اواخر 

که در  منودرخقمری، زمانی در مکتب مشهد قرن نهم هجری

مکتب پیشین آن، تربیز، تولید مضامین عارفانه رو به کاهش 

نهاده بود. مطالعه تطبیقی تنوع مضامین در نسخ مصور 

گیری از ان بهرهمکتب مشهد، نشان از این دارد که میز 

تب این مک آمدهدستبهمضامین عرفانی، بیش از نیمی از آثار 

 (.6را به خود اختصاص داده است )منودار 

 (6)مأخذ: نگارندگان تطبیق تنوع مضامین در نسخ مصور مکتب مشهد : 6منودار 

 
 

متامی آثار نامربده، سبکی واحد است که همگی عامل اتحاد 

غیر از ی مشهد آفریده شدند. بهخانهزمان و در نقاشدر یک

جامی، برخی دیگر از نسخ مصور منسوب به  آثار عبدالرحمن

، بوستان 1اند از: آثار املظفرمکتب نگارگری مشهد عبارت

، لیلی و مجنون 4، عجایب املخلوقات قزوینی9سعدی

، گوی و 7االنبیاء نیشابوری، قصص1خمسه نظامی، 5هاللی

 415:1،ج6931)آژند،  6و اسکندرنامه نظامی 8چوگان عارفی

( و مجالس العشاق )کتابخانه ملی 636: 6905و آژند، 

. SUPPL. PERS. 1559. 1513. IV)65پاریس، کد: 

متأسفانه بسیاری از آثار مصور مکتب مشهد از بین رفته و 

اند. پژوهشگران ماندهها باقیاز آنتنها تعداد معدودی 

 گوهر همرسش میرزا،دارند که پس از قتل ابراهیماذعان می

سلطان بانو، از شدت تأمل، برخی از مرقعات را با آب شست 

                                                             

بندی مضامین نسخ مصور مکتب مشهد، با بررسی و دسته .6

راهنامیی و مشاوره از آقای دکرت سید مهدی زرقانی، استاد گروه زبان 

له از وسیو ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. بدین

 شود.زحامت و همراهی ایشان قدردانی می

2. Topkapi Saray Museum, Istanbul, Turkey 

3. Chester Beatty Library, Dublin 

4. Chester Beatty Library, Dublin 

5. John Rylands Library (The University of Manchester 

Library) 

 

زیاد پیش از این احتاملو از میان برد، ولی خوشبختانه و به

های اورنگ جامی، در دیگر کتابخانهق( هفت305تاریخ )

(. بررسی نسخ 60:6904جای گرفته بود )حسینی، سلطنتی 

مصور مکتب مشهد بازگوی این حقیقت است که این 

مکتب در عین عمر کوتاهش، تأثیر بسیاری در گسرتش 

های درباری و تجاری تولید کتاب مضامین عرفانی در کارگاه

عرص صفوی برجای نهاده است. منونه بارز این تأثیرگذاری در 

است؛ چراکه به فاصله اندکی پس از  مکتب شیراز مشهود

های هرنی مشهد و تنها تا انتهای قرن پایان فعالیت کارگاه

ن یمامض بدیل و بسیار غنیفضای تصویری بیدهم هجری، 

 66اورنگ جامی مشهد، حداقل در پنج نسخههفت عارفانه

کامل مصور نفیس این مکتب به کار گرفته شد و پس از آن نیز 

 ادامه یافت.

6. Hagop Kevorkian Center for Near Eastern Studies 

(The New York University) 

7. Chester Beatty Library, Dublin 

8. David Collection, Copenhagen. Denmark 

9. Hagop Kevorkian Center for Near Eastern Studies 

(The New York University) 

10. Bibliotheque National de France, Paris 

 

 کتابخانه آستان قدس رضوی، مشهد. 66

عرفانی

تاریخی

اخالقی

عاشقانه

خمسه
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 یوسف و زلیخا: 6تصویر 

(URL: 1) 

 اورنگ جامیهفت: 1تصویر 

(URL: 2) 

 هرنمندان

بسیاری از خوشنویسان، نگارگران و مذهبان برجسته در 

میرزا به خدمت گرفته شدند تا کتابخانه سلطنتی ابراهیم

شناختی ساخته شود. کامل هرنی و زیباییآثاری درخور 

که در  ی بهزاد(، محب علی )پرس او(رستم علی )برادرزاده»

مشهد مقام کتابداری را احراز کرده بود و موالنا عیشی )یکی 

از کاتبان مشهور هرات( جزء خوشنویسان و شیخ محمد 

اصغر مصور کاشانی و عبدالله مذهب از سبزواری، علی

« ی نقاشان و مذهبان بودندشیراز در زمره

ها نگارگران بزرگ دیگری (. عالوه بر این651:6984)ارشفی،

را همچون مظفرعلی، میرزاعلی و آقامیرک که همگی 

   توان نام برد.داران مکتب هرنی تربیز بودند، میمیراث

 

 

 

 آرایی مشهدکتاب آثار نگارگری مکتب ویژگی

آرایی ایران، الگویی با فرمت و م از مکاتب کتابهرکدا

اند. این های خود ارائه دادهفرد در نگارههای منحرصبهویژگی

بندی و ساختار، الگوهای تصویری در مواردی شامل ترکیب

کتیو نگاری، پرسپنگاری، چهرهپردازی، پیکرهپردازی، منظرهرنگ

هد نیز همچون آرایی مشاند. مکتب کتابو غیره رعایت شده

دیگر مکاتب، حامل الگوهای تصویری یگانه خویش در 

هایی که از این مکتب در دست است نگارگری است. نگاره

 اند و یا حاصل درهم آمیخنتیا به مکتب تربیز صفوی نزدیک

های تصویری محلی خراسان با سبک تربیز هستند. سنت

زگوی های مشهد بارفته در نگاره بسیاری از عنارص بکار

تأثیراتی است که نگارگران رشد یافته در مکتب تربیز در 

دو  هایاند. تطبیق ساختار نگارهکتابخانه مشهد وارد کرده

مکتب تربیز و مشهد، وجوه اشرتاک و این تأثیرپذیری را به 

(.9گذارد )تصویر منایش می
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های نگارگری مکتب مشهد را چنین برخی پژوهشگران، ویژگی

های تأکیدهای رنگی و ریتم متنوع خطوط و لکه»اند: برشمرده

رم های ناند، خطسفید حالتی پرجنبش به صحنه بخشیده

د های الغر با گردن بلناند، جوانوضوح برتری یافتهمنحنی به

دار کهنسال گرهقطعه و درختان های قطعهگرد، صخره و چهره

هایی که هیچ ارتباطی با موضوع اند، شخصیتظاهر شده

 اند،داستان ندارند، جای بااهمیتی را در صحنه اشغال کرده

 تریصحنه، عرصه وسیعزمینه و مناهای پشتبا حذف پس

ها به وجود آمده است گهگاه نیز به سبب برای عمل انسان

ز ستحکم تصویر اها، ساختار مسوی حاشیهکشش عنارص به

(. تأکیدهای رنگی در 35:6900)پاکباز، « دست رفته است

های سفید رنگ در دستارهای مردان و رسبند جامگان و لکه

ف های مختلزنان بر پویایی تصویر افزوده است. شخصیت

زن و یا زنی که در حال پخت نان است و یا جوانی مانند مرد نی

ن و رفته، عالوه بر داستاکه بر بالشتی تکیه داده و به خواب

مضمون اصلی مخاطب را به دنیایی از هیاهوی زندگی و 

اما شایستگی مکتب مشهد در این »برد. ها میاعامل انسان

واقعیت است که بر مبنای دستاوردهای هرنی تصویری تربیز 

ها اکنون در مورد مناظر طبیعت و محیط متحول شد. نقاشی

 ها متاماً برایدهد، سطح آنان منیزمینه یا منای بنا را نشپس

            
 مکتب تربیز صفوی

 
▼                                           ▼                                          ▼  

                   
 مکتب مشهد صفوی

انتقال الگوهای ساختاری از مکتب نگارگری تربیز صفوی به مکتب مشهد صفوی  : 9تصویر  

 )مأخذ: نگارندگان(
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« رودها به کار میمنایش فضای فراخ و عرصه عمل آدم

کتابخانۀ ابراهیم -(. هرنمندان کارگاه655:6914زاده، )رشیف

های خراسان را به سبک زنده و شاداب مشهد میرزا، نقاشی

های ایرانی را در دادند و این مسئله نقاشیتغییر شکل می

الشعاع قرار داد قمری تحترن دهم هجریدوم ق نیمه

 (.116:6900)سودآور،

گونه های نگارگری مکتب مشهد ایندرمجموع، ویژگی

ها، اغلب شکسته و تصویر به گردد: کادر نگارهبندی میجمع

های مزین و گاه نگاریحاشیه کشیده شده است. حاشیه

ها ها حالت مغولی دارند و فرمت آنتشعیر وجود دارد. چهره

شکل با چشامنی ریز و باریک و ابروانی گرد و هاللی بیضی

رخ هستند و احساس و رخ و سهصورت نیمها بهاست. چهره

کنند. حالت و فیگور حالت عاطفی خاصی را بیان منی

ها طراحی و اجرا درستی متناسب با اعامل آنها بهشخصیت

 هایاند و بیانگر زندگی روزمره در میان شخصیتشده

هاست. از مناظر طبیعی و معامری در انسانی نگاره

سوم پردازی استفاده شده است. خط افق در یکمنظره

ها به رنگ باالیی نگاره قرار دارد و آسامن در اغلب نگاره

های مختص مکتب هایی با ویژگیطالیی است. در نگاره

گاه است ها که محل خیمهای با انبوه صخرهمشهد منظره

وجود دارد. مناظر معامری با ظرافت و دقت در  دفعاتبه

جزئیات فضای ساختامنی و تزئینات آن به کار رفته است. 

ه و شدها از تعداد متوسطی رنگ تشکیلپالت رنگی نگاره

 .اندهای سفید، نارنجی و آبی برای تأکید به کار رفتهرنگ

آرایی مشهد و نقش آن در گسرتش نگارگری عرص مکتب کتاب

 صفوی

آرایی ایران در نیمه دوم قرن مطالعه وضعیت مکاتب کتاب

رساند که مکتب قمری، این نکته را به اثبات میدهم هجری

مشهد، هم از حیث هرنمندان و هم از حیث ویژگی و اسلوب 

طراحی، وارث مکاتب درخشان پیشین همچون تربیز صفوی 

 تنها نقش مهمی درو هرات تیموری بوده است. این مکتب نه

حامیت از هرنمندان مکتب تربیز ایفا منود، بلکه در واپسین 

لحظات حیات سنت نگارگری ایران، جانی دوباره به آن 

های هرنی مکتب بخشید. عالوه بر این، نقش فعالیت

مشهد، چیزی فراتر از آن است که ذکر شد؛ چراکه این مکتب 

خود خالق مضامین و الگوهای جدید در نگارگری است. 

های مکاتب معارص و متأثر از مشهد، این بر فعالیتمروری 

 رساند.نکته را به اثبات می

 مکتب درباری قزوین

 یبا كشتار دست جمع ل دومیشاه اسامع یحكمران

رزا حكمران یممیاز آن جمله ابراه یشاهزادگان خاندان صفو 

مصور  اصغریعل»گ یمشهد آغاز شد. به نقل از اسكندر ب

پس از  رزا،یم میاز نقاشان برجسته كارگاه ابراه یكی یكاشان

ت خود را در كتابخانه شاه یاز مشهد، خالق مکاننقل

)اسكندر  «دین تداوم بخشیل دوم در قزویاسامع

ت یبر فعال ی( بنا بر اطالعات ذكر شده مبن611: 6995گ،یب

ن، یقزو یخ محمد نقاش در سبك مشهد در كارگاه سلطنتیش

ان سان و نقاشیاز خوشنو یار یرد كه بستوان استنباط كیم

سان ن دعوت شده بودند. بدینیرزا به قزویممیكتابخانه ابراه

كتابخانه را دگربار برپا ، شاه اسامعیل دوم پس از جلوس

را به كار گامرد  از مکتب مشهد یساخت و هرنمندان نامدار 

های سبک آثار و ویژگی(. 906: 6911،همکارانون و ینی)ب

که متأثر از مکتب مشهد بود، در مکتب قزوین  محمد شیخ

پس از آنکه شیخ محمد به قزوین آمد، »مشاهده است. قابل

چهار تصویر زیبا بر نسخه خطی تحفه االبرار نقش کرد. اگرچه 

ها به امضای نقاش در این مینیاتورها نیست، اما نقاشی

اند و خصوصیات سبک شخصی شیخ محمد تصویر شده

ویژه پردازی به(. منظره39:6931)ارشفی، « دارندکارهای او را 

رنگ، انتخاب محل روایت، ها، آسامن طالییطراحی صخره

 صورت تشعیر، قرارگیری خطنگاری بهها، حاشیهطراحی پیکره

های هایی است که از مکتب مشهد در نگارهافق از ویژگی

 ( قابل مشاهده است.5تصویر ) مکتب قزوین
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 : تحفه االحرار، نسخه خطی کتابخانه ملی روسیه، سنت پرتزبورگ، مکتب قزوین5تصویر 

 (13:6900)ارشفی،

 

های ن كارگاهیگزیجا ق684ن در سال یسان كتابخانه قزونیبد

ك سب ن استادانیت بهرتیمشهد و مركز فعال آراییکتاب

ها ن سالیا یمشهد در ط ینگارگر  یهایژگیمشهد شد. و

 یناین شد و جریقزو ینگارگر وارد حوزه  یقو  یلیمانند سبه

 د.یا را بدان الحاق كرد و آن را غنا بخشیزنده و پو

 مکتب تجاری شیراز

راز توسط یشق، 657ان در یدن صفویدر زمان به قدرت رس

ه فین طایشد، ایاداره مفه تركامنان ذوالقدر یاز طا ییاعضا

 یفو ص یپادشاه یز یریبودند كه در پ یازجمله تركان قزلباش

سلطان محمد خدابنده در  یداشتند. حكمران ینقش اساس

 ییدر شكوفا یعامل مهمق 681تا  685راز از سال یش

قرن دهم  65و  85 یهاخصوص در دههراز بهیش ینگارگر 

راز در ینگارگران شت یفعال شود.یمحسوب م قمرییهجر 

 نین بازده را در بیشرتیب یاز لحاظ كم یآغاز قرن دهم هجر 

ور مص یهاران داشت و به روال گذشته نسخهیات ایگر والید

 كردندید میعرضه به بازار تول یرا برا یانسبتاً كوچك اندازه

(Uluç, 2000: 73-86.) 

 هحلدر سه مر  یراز در قرن دهم هجر یش یتكامل نقاش یبررس

 انینخست تا پا یهامرحله نخست از دهه» صورت پذیرفت

 ینقاش یر یگ، دوران شكلقمری یقرن دهم هجر  45دهه 

قرن  55-15 یهاراز است. مرحله دوم شامل دههیش یصفو 

رشفت و تكامل سبك مشخص یشود كه دوره پیدهم م

را در بر  65تا  75 یهاراز است. دوره سوم دههیش یصفو 

ه در راز است كیش یمكتب صفو  ییشكوفارد كه زمان یگیم

حاصل  ینسب یركود یقرن دهم هجر  یانیآن در دهه پا یپ

تأثیرپذیری از  (.667-668: 6984 ،ی)ارشف «شودیم

دستاوردهای مکتب مشهد، در دوره سوم فعالیت مکتب 

یکی از عوامل مهمی بود که در پیرشفت  منود و اینشیراز رخ

قمری در اواخر قرن دهم هجری های شیرازو اعتالی کارگاه

قرن دهم  65تا  75یهاواقعه مهم دههنقش اساسی داشت. 

 ی صفویرزایم محمد شاهزاده یحكمران قمری، یهجر 

محمد خدابنده به پادشاهی  که بعدها با نام سلطان است

ق( 676-685)راز یدر ش یشش سال اقامت و  ی. در طرسید

 ایمالحظهقابل طورراز بهیشمصور  یهاد نسخهیسطح تول

حكمران وقت، كتابخانه  که زمانیافت. در یش یافزا

و  هرنمندانراز منتقل منود، احتامالً یاش را به شیشخص

د. یفراهم گرد یراز یش هایکارگاه یز براین یار یبس یالگوها

ترین این افراد، هرنمندان مکتب مشهد بودند که پس از مهم

گشتند و دیدی میمیرزا به دنبال حامی جقتل ابراهیم

تردید این هرنمندان، نقش مهمی در انتقال الگوهای بی

 نگارگری و دستاوردهای کتابخانه مشهد به شیراز ایفا منودند.

سلطان محمد  رزا با عنوانیدن محمدمیپس از به سلطنت رس

روابط  ندهیكه با شاه آ یراز یاز دولتمردان ش یار یخدابنده، بس

را در دربار اتخاذ  یمهم یهاپست جاد كرده بودند،یا یكینزد

ن یکه از وجود دارد كه هنگامیین امكان نین ایكردند. بنابرا

 یهاهنسخ یتخت منتقل شدند تقاضا برایدولتمردان به پا

 یهاخهن نسیسه بیمقا»افته است. یش یافزا یراز یش باارزش

 یهایژگیومکتب مشهد، با نسخ ق 665و  685راز دههیش

 یها برو آن ید. هر دو یمنایرا آشكار م یك و مشابهینزد
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ا و ب شدهنوشتهك به هم یافشان شده با ابعاد نزد یكاغذ

ها دو آن اغلباند. دهیآغاز گرد ،افتهینت یز یك شامرهی

راز اغلب یش یهاهم دارند كه در نسخه یصفحه مصور روبرو 

 ك یس بر تخت نشسته به همراه یامن و بالقینقش سلبا 

ها صفحه از آن یاند. برخدر آغاز منت آمدهب یصفحه تذه

شده،  یكار بی)شمسه( تذه ونیكه با نقش مدال یگر ید

را قبل از  شدهتزیینهمراه است را دارند كه سه صفحه 

ن یكه چند ییهاكنند. نسخهین اضافه میصفحات منت آغاز

 یاورنگ جامشوند همچون هفتیبخش )شعر( را شامل م

از آغ یرا برا یشرت یشده ب یكار بی(، صفحات تذهق686)

ا یش از هفت یتوانند به بین صفحات میهر بخش دارند. ا

(. Uluç, 2000: 73) «هشت صفحه در هر نسخه برسند

 نین نگاره وجود دارد كه در بیراز چندیدر نسخ ارزشمند ش

 رند ویگیقرار م یصفحات نسخه درست هامنند نسخ دربار 

شكل از نقوش گل و  ین طومار یه مزیك حاشیاغلب با 

 یرونیظاهر ب»اند. نقش بسته رنگطالییوانات یح

به نظر  یراز همچون نسخ دربار صفو یش یهانسخه

ت یفین تشابه هم از لحاظ ابعاد و هم از لحاظ كیآمدند. ایم

 یهاها همگون است. نسخهن جلد نسخهییو تز یصحاف

وع بزرگ دارند. ن یابعاد یدربار  یهاراز همچون نسخهیش

ر دربا یهامشابه منونه یز سبكیها ننسخه یالك یصحاف

 (.Ibid: 74) «داشته است

ز، قرن شیرا مکتب و مشهد مطالعه تطبیقی نگارگری مکتب

 قمریدهم هجری

آمده، مکتب دستاساس مطالعات به در این بخش، بر

 ترین مکاتب متأثر از مشهد وعنوان یکی از مهمشیراز به

                                                             

1.  The Freer Gallery of Art, the Smithsonian Institution, 

Washington D.C. (F1946.12) 

2. The Bodleian Library (The Oxford University) 

(Ms.Elliot149) 

مضامین و الگوهای ساختاری نگارگری آن، مورد دهنده ادامه

گیرد. بدین منظور، ابتدا جامعه بررسی بررسی قرار می

ر های منتخب بشده و سپس تحلیل تطبیقی نگارهمعرفی

 پذیرد.اساس قواعد مشخص، انجام می

 جامعه بررسی

مشهد  های نگارگریبه منظور تبیین میزان تأثیرگذاری ویژگی

هایی از هر دو گروه گزینش شیراز، نگارهبر همتای آن در 

شوند که از نظر زمانی به هم نزدیک بوده و در نیمه دوم می

اند. عالوه بر این، قمری تدوین و مصور گشتهقرن دهم هجری

های تصویری، مضامین مشرتک جهت خوانش دقیق ویژگی

اورنگ جامی که در بین مورد توجه است. نسخ کامل هفت

ترین آثاری هستند که تب موجودند، برجستهآثار هر دو مک

سازند. بدین منظور، از مکتب قابلیت تطبیق را فراهم می

اورنگ جامی موجود در گالری فریر مشهد نسخه هفت

اورنگ جامی و از مکتب شیراز دو نسخه هفت 6(319-319)

( و کتابخانه موزه 311-6001) 1موجود در کتابخانه بادلیان

های این نسخ نتخاب شدند. از بین نگاره( ا306) 9توپقاپی

 هایی با مضمون و مجالس مشرتکنیز، تطبیق آثار بروی نگاره

های انجام شده، نشان از آن دارند که پذیرد. بررسیانجام می

( و نجات 1و  4دو مجلس مالقات درویش در حامم )تصاویر 

اند که ( در هر دو نسخه مشرتک0و  1یوسف از چاه )تصاویر 

شده و مورد عنوان جامعه آماری این پژوهش، گزینشبه

 گیرند.مطالعه قرار می

3. Topkapi sarayi Museum, Istanbul, Turkey (H.751) 
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 اورنگ، مکتب شیرازمالقات درویش در حامم، هفت: 1تصویر  اورنگ، مکتب مشهدمالقات درویش در حامم، هفت :5تصویر

  
 اورنگ، مکتب شیرازنجات یوسف از چاه، هفت: 8تصویر  اورنگ، مکتب مشهدنجات یوسف از چاه، هفت :1تصویر

 تحلیل تطبیقی آثار

های موجود در در این بخش به مطالعه و تطبیق ویژگی

اورنگ جامی موجود در مکاتب مشهد های نسخ هفتنگاره

ها شامل سه بخش کلی، بررسی شود.و شیراز پرداخته می

های مضمونی، تصویری و ساختاری است. منظور از ویژگی

های مضمونی، انتخاب محل روایت از سوی نگارگر، ویژگی

های تصویری شامل عنارص ست. ویژگیجهت مصورسازی ا

ت اس ی همچون: رنگ، منظره، پیکره و غیرهبرصی و جزییات

و  دهدنگاره را شکل می ها در کنار یکدیگر،که همنشینی آن

بندی و شاکله های ساختاری، نوع ترکیبمنظور از ویژگی

 کلی نگاره است.

 «مالقات درویش در حامم» نگاره   

 های مضمونیالف( ویژگی

شده که به روایت دیدار در هر دو نگاره قسمتی از منت انتخاب

پردازد. با توجه به دو شخصیت اصلی داستان در حامم می

شده، از سوی نسخه شیراز، بعد از مکتب مشهد خلقاینکه 

گونه خالقیتی جهت انتخاب مضمون نگارگر شیرازی، هیچ

 .شوددیده منی
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 بوعلی رود باری آن شه دین

 
 خرسو بارگه صدق و یقین 

 حامم جانببهرفت روزی  

 
 تا سبک گردد از گرانی عام 

 ی گوناگوندید از رقعه ها 

 
 ی صوفیانه بر بیرونژنده 

 

 

 

 

  یا بر این ژنده گفت کسوت کیست

 
 که درین ره جز به فاقه نزیست 

 چون درآمد چه دید درویشی 

 
 در ره عاشقی وفا کیشی 

  ایستاده به فرق خودکامی 

 
 حجامی سرتدیمکه رسش  

 موی او چون شدی ستدی به تیغ 

 
 داشتی بر زمین فتاده دریغ 

 دمبدم خم شدی به سوی زمین 

  

 

 بهر مو چیدنش ز روی زمین 

 

 

 

 (165:6978)جامی،

 

 های برصیب( ویژگی

مرت سانتی 6/90×63اورنگ فریر به ابعاد نگاره هفت کادر:

است با کادری شکسته که از سمت باال و چپ به حاشیه 

اورنگ بادلیان سامل است کرده است. کادر نگاره هفتنفوذ 

 و فاقد هرگونه تزییناتی در حواشی است.

نگاره مکتب مشهد از پالت رنگی متوسطی برخوردار  رنگ:

های بنای حامم عبارت است از: طالیی، زرد، است. رنگ

ای. آبی تیره، خاکسرتی، سفید، سبز، نارنجی، سیاه، قهوه

ها عبارت است از: سفید، سیاه، پالت رنگی در پیکره

های ای روشن. رنگای، نارنجی، سبز، آبی، زرد، قهوهقهوه

ا ها استفاده مکرر شده اممکمل نارنجی و آبی در البسه پیکره

نگارگر بر استفاده از رنگ نارنجی تأکید بیشرتی داشته است. 

ای استفاده از رنگ سفید در بنای گرمخانه و خزینه و در زمینه

کند تا ای روشن را داراست کمک میمتاماً رنگ قهوه که

چشم بیننده به این قسمت بیشرت متوجه شود؛ جایی که 

روایت اصلی در آنجا اتفاق افتاده است. نگاره نسخه بادلیان 

نیز از پالت رنگی متوسط و بسیار نزدیک به نسخه مشهد 

، رهاند از: طالیی، زرد، آبی تیها عبارتبرخوردار است. رنگ

گی ای. پالت رنخاکسرتی، سفید، سبز، نارنجی، سیاه، قهوه

ای، نارنجی، ها عبارت است از: سفید، سیاه، قهوهدر پیکره

های مکمل نارنجی و آبی ای روشن. رنگسبز، آبی، زرد، قهوه

ها استفاده مکرر شده اما نگارگر بر استفاده از در البسه پیکره

 است. استفاده از رنگ رنگ نارنجی تأکید بیشرتی داشته

ای که متاماً رنگ سفید در بنای گرمخانه و خزینه و در زمینه

کند تا چشم بیننده به ای روشن را داراست کمک میقهوه

این قسمت بیشرت متوجه شود، جایی که روایت اصلی در 

 آنجا اتفاق افتاده است.

هایی هم چون کارگران حامم و مردان شخصیت پیکرنگاری:

صورت مشابه ظاهر در حال استحامم در هر دو نگاره به

 بندیاند. حتی محل قرارگیری این اشخاص در ترکیبشده

باشد. نوع جامگان در هر دو نگاره نگاره نیز مطابق هم می

متناسب با اعامل و مکان روایت اختصاص یافته است، 

ای برای پوشش بدن به خانه و خزینه حولهمافراد حارض در گر 

قسمت رسبینه  های آبی و نارنجی برخوردارند اما دررنگ

پیکرها با جامگان کامل شامل شال کمر، دستار رس، پیراهن، 

های شلوار و ردای بلند است که در هر دو نگاره از رنگ

سفید، نارنجی و آبی استفاده شده است. در نگاره مشهد 

نسانی و یک پیکره حیوانی )اسب(، اما در نگاره پیکره ا 94

 پیکره انسانی وجود دارد. 10شیراز 

ها تابع فرمتی قراردادی و ، چهرهدر هر دو نگاره پردازی:چهره

کنند و مغولی هستند و احساس و حالتی را بیان منی

 اند.شدهو نیمرخ ترسیم رخصورت سهبه

ه صورت کامل بدر هر دو نگاره فضای تصویر به نگاری:منظره

ساختامن حامم و متامی اجزای آن اختصاص یافته است؛ با 

این تفاوت که در نگاره مشهد دقت در جزئیات معامرانه و 

کیفیت اجرای باالتر از نگاره شیراز وجود دارد. در هر دو، 

فضای درونی حامم شامل رسبینه، گرمخانه و خزینه وجود 

اما در نگاره مشهد فضای بیرونی حامم شامل در ورودی دارد 

 بام نیز گنجانیده شده است.و پشت

 

 



 

 ۰۴شماره   ۹۹۱۱پاییز 

13 

ب 
کت

م
ب

کتا
آرا

ی
ی

 
هد

ش
م

... 

 های ساختاریج( ویژگی

مشهد و شیراز از  ی مالقات در حامم در دو نسخهنگاره

نسخه  ساختاری هندسی و معامرگونه برخوردارند. در نگاره

فریر متامی فضا به ساختامن حامم اختصاص یافته و 

بام های مختلف فضای یک حامم از در ورودی و پشتشبخ

ترین بخش آن به تصویر کشیده شده است. این تا درونی

ی مشابه در نسخه بادلیان نیز مشاهده ساختار در نگاره

شود. متامی فضای تصویر به ساختامن حامم اختصاص می

یافته است. هر دو از ساختاری عمودی برخوردارند و 

ی در هر دو نگاره در درون ساختار حامم قرار کادرهای نوشتار 

ال ها نیز در فضای ساختامن با ترکیبی اسپیر اند. پیکرهگرفته

 شوند.دیده می

 

 

 

 مکتب شیراز مکتب مشهد

 تطبیق الگوی ساختاری نگاره مالقات در حامم در دو مکتب مشهد و شیراز صفوی :3تصویر 

 

 

 نجات یوسف از چاه نگاره

مشهد و شیراز،  در هر دو نگاره: های مضمونیالف( ویژگی

کشیدن حرضت  انتخاب محل روایت مطابق هم و زمان باال

وگوی جربئیل و یوسف را یوسف از چاه توسط مالک و گفت

 دهد:نشان می

 

 

 یکی چاه آن خرض سیامبه تار

 

 فرو آویخت دلو آب پیام 

 

 

 

  به یوسف گفت جربیل امین خیز

 

 زالل رحمتی بر تشنگان ریز 

 

 

 

  نشین در دلو چون خورشید تابان

 

 ز مغرب سوی مرشق شو شتابان 

 کنار چاه را دور افق کن 

 

 افق را باز نورانی تتق کن 

 

 

 

  ز رویت پرتوی بر عامل افکن

 

 را از رس نو ساز روشنجهان  

 

 

 

 روان یوسف ز روی سنگ برجست

 

 چو آب چشمه و در دلو بنشست 

  کشید آن دلو را مرد توانا 

 

 به قدر دلو و وزن آب دانا 

 

 

  بگفت امروز دلو ما گران است

 

 یقین چیزی بجز آب اندر آن است 

 

 

  برآمد آراجهانچو آن ماه 

 

 برآمدز جانش بانگ "یا برشی"  

 

 

 

 (.65:6978)جامی،



 
 

 

 ۰۴شماره   ۹۹۱۱پاییز 

10 

 

ب
کتا

ب 
کت

م
آرا

ی
ی

 
هد

ش
م

 های تصویریب( ویژگی ...

مرت سانتی 15×0/10اندازه نگاره نسخه فریر ابعادی به کادر:

دارد، کادر شکسته و تصویر از سمت چپ کادر به حاشیه 

 1/91×  15نفوذ کرده است، اما در نگاره توپقاپی که ابعاد 

مرت را داراست کادر نگاره سامل است و فاقد تزیینات نتیسا

 در حواشی است.

نگاره نجات یوسف از چاه در مکتب مشهد از پالت  رنگ:

رنگی متوسطی برخوردار است. پالت رنگی منظره عبارت 

است از: طالیی، سفید، سیاه، سبز تیره و روشن، زرد، آبی، 

اند از: ها عبارتخاکسرتی و بنفش کمرنگ. پالت رنگی پیکره

 ای.سفید، سیاه، نارنجی، آبی، قرمز، سبز، طالیی، قهوه

ها ویژه آسامن طالیی و صخرهگذاری مشابه در منظره بهرنگ

های شود. تأکید بر رنگهای روشن مشاهده میبه رنگ

اره وضوح در نگسفید، آبی و نارنجی در نگاره مکتب مشهد به

 مکتب شیراز وجود دارد.

های مشرتک در این دو نگاره شخصیت ری:پیکرنگا

های اصلی حرضت مالحظه است. به غیر از شخصیتقابل

باشند و در هر دو یوسف، جربئیل و مالک که در منت نیز می

ها های کاروان مالک و اعامل آننگاره وجود دارند، شخصیت

نیز مشرتک هستند؛ مانند اشخاصی که در چادرها در حال 

د خوابیده بر بالشت و مردی که در حال گفتگو هستند، مر 

های کردن هیزم است. نگاره مشهد از تعدد پیکرهجمع

بیشرتی به نسبت نگاره شیراز برخوردار است. جامگان در هر 

دو نگاره مطابق هم و شامل دستار رس، شال کمر، پیراهن و 

های نارنجی، آبی شلوار است. در نگاره مشهد بیشرت از رنگ

گذاری جامگان استفاده شده که چنین برای رنگو سبز روشن 

 پالت رنگی در نگاره توپقاپی نیز به کار رفته است.

صورت مغولی هستند ها بهدر هر دو نگاره چهره پردازی:چهره

کنند. چهره مردان بزرگسال با و حالتی از احساس را بیان منی

تر و گردتر و بدون هایی کوچکها با صورتمحاسن و جوان

 صورت نیمرخ و سه رخ هستند.ها بهباشند. چهرهحاسن میم

توان به طراحی های بارز مشهد میاز ویژگی نگاری:منظره

ها در کنار دیگر اجزای طبیعت اشاره ای از انبوه صخرهمنظره

کرد که در نگاره نجات یوسف از چاه قابل مشاهده است. 

گاه و گاه کاروان مالک است که خیمهمنظره شامل اتراق

اند و در گوشه راست ها قرار گرفتهکاروانیان در البالی صخره

ها وجود دارد. این نوع از تصویر چاه در پیچش صخره

اورنگ شیراز نیز وجود دارد. نوع نگاری در هفتمنظره

 ها، تصویرها، قرارگیری خیمهپردازی شامل وجود صخرهمنظره

مند و آسامن چاه و دیگر اجزای طبیعت همچون درخت تنو 

 کار رفته است.ه طالیی مطابق با نگاره مشهد ب

 های ساختاریج( ویژگی 

ف های نجات یوسهای ساختاری نگارهبررسی تطبیقی ویژگی

از چاه در دو مکتب مشهد و شیراز مشابهت فراوانی را به 

گذارد. با توجه به الگوی خطی هر دو نگاره وجود منایش می

ر گاه، تصویتصویر، قرارگیری خیمهها در کل ساختار صخره

ها در گوشه تصویر و موقعیت درختان از چاه در انبوه صخره

شود. تطابق هایی است که در هر دو نگاره دیده میویژگی

ساختاری حداکرثی این دو نگاره حاکی از تأثیرگذاری الگوی 

 نگارگری مشهد بر شیراز است.
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 مکتب شیراز مکتب مشهد

 تطبیق الگوی نگاره نجات یوسف از چاه در دو مکتب مشهد و شیراز صفوی: 6تصویر 

 های دادهبندجمعتحلیل و 

های دو مکتب مشهد و شیراز، در بخش تحلیل و تطبیق نگاره

های مضمونی، برصی و های منتخب بر اساس ویژگیمنونه

ی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. نتایج ساختار 

ها به ترتیب در جداول تطبیقی  از این تحلیل آمدهدستبه

 بندی وی، طبقهساختار ( ی و جر یتصو( ی، بمضمون( الف

 است: شدهارائه

 

 مأخذ: نگارندگان اورنگ جامی، مکاتب مشهد و شیراز صفویهفتهای منتخب نسخ های مضمونی در نگارهمطالعه تطبیقی ویژگی :9جدول 

 

 مکتب شیراز مکتب مشهد

 نجات یوسف از چاه مالقات درویش در حامم نجات یوسف از چاه مالقات درویش در حامم

 مطابق با منت مطابق با منت مطابق با منت مطابق با منت ارتباط مضمون با نگاره

 اوج داستان اوج داستان اوج داستان داستاناوج  انتخاب محل روایت

 

های مشهد و در مطالعات مضمونی، هر دو دسته نگاره

مطابق با منت  کامالًشیراز از نظر ارتباط مضمون با نگاره 

لحاظ انتخاب محل روایت در هر دو دسته، اوج  بودند و از

داستان، انتخاب و به تصویر کشیده شده است.

 

نگارندگان( :مأخذ) اورنگ جامی، مکاتب مشهد و شیراز صفویهای منتخب نسخ هفتهای تصویری در نگارهمطالعه تطبیقی ویژگی .4جدول 

 
 مکتب شیراز مکتب مشهد

 نجات یوسف از چاه مالقات درویش در حامم نجات یوسف از چاه مالقات درویش در حامم

یه
ش
حا
و 
در 
کا

 

)به ابعاد 

 مرت(میلی
 971*145 )فاقد اطالعات( 158*145 665*956

 سامل سامل شکسته شکسته نوع کادر

 نگاریفاقد حاشیه نگاریفاقد حاشیه تشعیر تشعیر نگاریحاشیه

هره
چ

ی
داز
پر

 

 رخنیمرخ و سه رخنیمرخ و سه رخنیمرخ و سه رخنیمرخ و سه زاویه دید

 دارای تناسب دارای تناسب دارای تناسب دارای تناسب رعایت تناسبات
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 غیربومی غیربومی غیربومی غیربومی بومی/ غیربومی

 پردازیشخصیت

های اصلی شخصیت

های داستان و شخصیت

مختلف با رفتار و اعامل 

 مختلف

های اصلی شخصیت

داستان و 

مختلف های شخصیت

با رفتار و اعامل 

 مختلف

های اصلی شخصیت

های داستان و شخصیت

مختلف با رفتار و اعامل 

 مختلف

های اصلی شخصیت

داستان و 

های مختلف شخصیت

با رفتار و اعامل 

 مختلف

های ویژگی

 قراردادی

 وجود دارد

 چهره جوان )بدون محاسن(

 وجود دارد

چهره یوسف بدون 

 محاسن و نورانی

 داردوجود 

 چهره جوان )بدون محاسن(

 وجود دارد

چهره یوسف بدون 

 محاسن و نورانی

ی
ار
نگ
کر
پی

 

جامگان بومی/ 

 غیربومی
 بومی بومی بومی بومی

منایش حاالت 

 عاطفی
 بدون حالت عاطفی بدون حالت عاطفی بدون حالت عاطفی بدون حالت عاطفی

های ویژگی

 قراردادی
 وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد

ی
ار
نگ
ره 
ظ
من

 

 طبیعت معامری طبیعت معامری انتخاب نوع منظره

 دارای تناسب دارای تناسب دارای تناسب دارای تناسب رعایت تناسبات

 پالن4 پالن1 پالن9 پالن9 پالن بندی

 وجود ندارد نوع افق
سوم فضای در یک

 باالی نگاره
 وجود ندارد

سوم فضای در یک

 باالی نگاره

 کیفیت معامری
اجرای دقیق و توجه به 

 تزئینات معامرانه
 وجود ندارد

اجرای دقیق و توجه به 

 تزئینات معامرانه
 وجود ندارد

کیفیت مناظر 

 طبیعی
 کیفیت اجرایی مطلوب وجود ندارد کیفیت اجرایی مطلوب وجود ندارد

گ
رن

 
 متوسط متوسط متوسط متوسط تنوع پالت رنگی

 های غالبرنگ
نارنجی آبی سبز سفید 

 روشن، کرمی

نارنجی، آبی، کرمی، 

 طالیی، سبز روشن

سبز روشن، سفید، نارنجی، 

 آبی

صورتی، سفید؛ نارنجی 

 آبی، کرمی

جرا
ا

 

 توجه به جزییات
دارای تزئینات و جزئیات 

 کاری، آجرکاریمثل کاشی

خطوط دورگیر، پرداز، 

تنوع درختان و پوشش 

 گیاهی

دارای تزئینات و جزئیات 

 کاری، آجرکاریمثل کاشی

خطوط دورگیر، پرداز، 

تنوع درختان و پوشش 

 گیاهی

 کیفیت اجرا

کیفیت مناسب طراحی 

فضای معامرانه، کیفیت 

خطوط دورگیر، طراحی 

صحیح پیکرهای انسانی و 

حیوانی، کیفیت رنگی 

 مطلوب

کیفیت مناسب 

خطوط دورگیر 

ا، همخصوصاً در لبه تپه

انتخاب رنگی مناسب 

مناظر و پیکرها، در 

طراحی مناسب 

پیکرهای انسانی 

تناسب اعامل، به

طراحی صحیح 

 های حیوانیپیکره

کیفیت مناسب طراحی 

فضای معامرانه، کیفیت 

خطوط دورگیر، طراحی 

های انسانی، صحیح پیکر

 کیفیت رنگی مطلوب

کیفیت مناسب 

خطوط دورگیر 

ا، همخصوصاً در لبه تپه

انتخاب رنگی مناسب 

ر و پیکرها، در مناظ

طراحی مناسب 

پیکرهای انسانی 

تناسب اعامل، به

طراحی صحیح 

 های حیوانیپیکره
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های برصی در چهار نگاره منتخب مکاتب تطبیق ویژگی

مشهد و شیراز، نشانگر اشرتاکات زیادی در نوع زاویه دید، 

نگاری، غیربومی بودن و رعایت تناسبات در چهره

پردازی مشرتک، توجه در منایش سن در چهره و شخصیت

پیکره، نوع جامگان به شکل بومی، عدم منایش حاالت 

ی معامری ساختامن حامم در نگاره عاطفی، انتخاب فضا

مالقات در حامم، کیفیت معامری و توجه به جزئیات و 

های غالب مشرتک، تزئینات، پالت رنگی متوسط و رنگ

کیفیت اجرایی مطلوب در خطوط دورگیر و تزئینات معامری 

شود که حال نکات افرتاقی نیز دیده میاست. درعین

 بندی.اری و پالننگاند از: نوع کادر، حاشیهعبارت

 (مأخذ: نگارندگان) اورنگ جامی مکاتب مشهد و شیراز صفویهای منتخب نسخ هفتهای ساختاری در نگارهمطالعه تطبیقی ویژگی.5جدول 

 
 مکتب شیراز مکتب مشهد

 یوسف از چاهنجات  مالقات درویش در حامم نجات یوسف از چاه مالقات درویش در حامم

 ندارد دارد ندارد دارد قرینگی

 پویا هر دو را دارد پویا هر دو را دارد پویا/ ایستا

 اسپیرال اسپیرال و هندسی اسپیرال اسپیرال و هندسی بندینوع ترکیب

 چندساحتی نوع فضاسازی
چند ساحتی/ دارای 

 فضایی فراخ از طبیعت
 چندساحتی

چند ساحتی/ دارای 

 طبیعتفضایی فراخ از 

 وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد ارتباط بین عنارص

 نقاط طالیی
قرارگیری عنارص اصلی بر 

 نقاط و خطوط طالیی

قرارگیری عنارص اصلی 

بر نقاط و خطوط 

 طالیی

قرارگیری عنارص اصلی بر 

 نقاط و خطوط طالیی

قرارگیری عنارص اصلی 

بر نقاط و خطوط 

 طالیی

 بعدپردازی
پرسپکتیو دو  دارای

 بعدمنایی

بعدپردازی به شیوه 

مرسوم نگارگری ایرانی 

 وجود دارد

 ندارد

بعدپردازی به شیوه 

مرسوم نگارگری ایرانی 

 وجود دارد

های مکتب مشهد و شیراز، در بخش نقاط مشرتک نگاره

های ساختاری نیز بسیار زیاد وجود دارد. این تطبیق ویژگی

بندی، نوع فضاسازی، اند از: نوع ترکیبعبارت موارد

قرینگی، پویایی و ایستایی، ارتباط بین عنارص و نقاط طالیی. 

 بعدپردازی تنها نقطه افرتاق در این بخش است.

 گیرینتیجه

ها، بیانگر این نکته هستند که همزمان شدن حکمرانی بررسی

شاهزاده ابراهیم میرزای جوان و هرندوست در مشهد با 

تهامسب اول صفوی از هرن و متعاقب آن، گردانی شاهروی

ترین های هرنی مکتب تربیز، مهمکاهش شدید فعالیت

آرایی مشهد در نیمه دوم قرن گیری مکتب کتابعوامل شکل

های اند. این مکتب که با حامیتقمری بودههجری دهم

میرزا فراوان حکمران هرندوست مشهد، شاهزاده ابراهیم

کارگیری دستاوردهای هرنی مکتب حیات یافت، عالوه بر به

تربیز که باعث دمیدن جانی دوباره بر پیکر ناتوان نگارگری 

ها، گسرتش عرص صفوی شد، موجبات تکامل ویژگی

نی و همچنین الگوهای جدید تصویری را نیز مضامین عرفا

ترین اقدامات کتابخانه ابراهیم میرزا، فراهم ساخت. از مهم

توجه خاص به مضامین عرفانی و ازجمله آثار عبدالرحمن 

جامی است که بعد از پایان یافنت مکتب هرات تیموری در 

ای قمری، مغفول مانده و کمرت نسخهاوایل قرن دهم هجری

ور شده بود. وجود فضای مذهبی شهر مقدس از آن مص

مشهد و عالقه خاص شاهزاده ابراهیم میرزا به آثار 

عبدالرحمن جامی، رشایط پرداخنت به مضامین عرفانی در این 

مکتب و گسرتش آن در مکاتب بعدی را ایجاد منود. پس از 

های هرنی مشهد و با انتقال آثار و خامته فعالیت کارگاه

کتب به مرکز حکومت، دستاوردهای آن ابتدا هرنمندان این م

به مکتب درباری قزوین منتقل و باعث الگوبرداری از 

های هرنی و تصویری مکتب مشهد شد. مضامین و ویژگی

ترین مراکز تهیه و پس از آن، مکتب تجاری شیراز که از مهم
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گسرتش نسخ خطی عرص صفوی بود، بیشرتین تأثیرپذیری را 

د داشت. شش سال اقامت سلطان های مشهاز کارگاه

محمد خدابنده در شیراز و انتقال کتابخانه وی به آن شهر و 

درنهایت مهاجرت و فعالیت هرنمندان مکتب مشهد در 

شیراز، بر انتقال دستاوردهای هرنی مشهد رسعت بخشید. 

اورنگ ویژه، نسخه هفتمصورسازی مضامین عرفانی و به

است که در مکتب شیراز در  ترین تحوالتیجامی، ازجمله مهم

نیمه دوم قرن دهم هجری و بعد از افول مکتب مشهد اتفاق 

های های شیراز با حفظ سنتافتاد. در بعضی از نگاره

مرسوم، الگوهای تصویری مشهد عیناً مورد اقتباس قرار 

ی، بندتوان در نوع ترکیبترین موارد آن را میگرفت که مهم

گذاری، فضاسازی، و رنگپردازی، پالت رنگی شخصیت

سازی و توجه به جزئیات معامرانه و طبیعت، ارتباط بین منظره

عنارص و تأکید بر نقاط طالیی مشاهده کرد. مکتب 

آرایی مشهد، در سایه ارادت اصحاب هرن به آستان کتاب

قدس رضوی و توجهات خاص بزرگان و نخبگان عرص، باوجود 

 و ای بر پیکر هرنق و پرمایهچنان تأثیر عمیعمر کوتاه خود، آن

اغراق نیست اگر نام فرهنگ عرص صفوی بر جای نهاد که بی

آرایی ایران ذکر آن را همپای مکاتب بزرگ و درخشان کتاب

در پایان این پژوهش، با توجه به اهمیت مکتب مشهد  کرد.

های کافی در خصوص معرفی حال کمبود پژوهشو درعین

اد تحلیل ابعاد اجتامعی و های هرنی آن، پیشنهشاخصه
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